Explorer 580
Prijs & Optielijst

Bobsloepen | 2021

Explorer 580 Standaarduitrusting
Lengte 5,8m | Breedte 2,2m | Diepgang: 0,50m | Doorvaarhoogte 1-1,1m | Gewicht 1100 kg | Lengte
waterlijn 5,5m | Motorvermogen 14pk | CE-keurmerk voor 8 pers.

Casco
Aluminium casco
Traanplaat vloer
6 bolders
Blank aluminium met weggewerkte lassen
Vergrendelbare opbergkasten voor en achter
Zelflozende kuip met afsluiters
Aluminium huidanodes
Zwemtrap

Motor en voorstuwing
Yanmar Diesel 14PK - 2 cilinder massavrij
Brandstoftank 60L
Brandstofmeter
Startaccu 12V 105Ah
Geïsoleerde motorkist (Vergrendelbaar)
Watergesmeerde schroefas + Bullflex koppeling

Manoeuvreren
Aluminium roerblad
Hydraulische besturing met standaard stuurwiel zwart
RVS Mechanische gashendel

Accessoires & veiligheid
Verlicht schakelpaneel
Accessoires accu 12V 105Ah
12 volt en/of USB-inbouwstopcontact
Navigatieverlichting
Uitneembaar rondschijnend toplicht
Brandblusser
4 fenders en landvasten
Anker met lijn
Vlaggenstokhouder met vlaggenstok

Prijs standaarduitrusting incl. BTW:

€27.200,-

Alle prijzen zijn in euro’s inclusief 21% btw.
Transportkosten binnen Nederland
Levering conform de ‘’Bobsloepen Algemene leveringsvoorwaarden’’.
Prijslijst onder voorbehoud van prijswijzigingen en fouten.
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Explorer 580 Extra uitrusting
Op deze prijslijst staan alle standaard Extra’s omschreven. Bobsloepen bouwt sloepen volledig naar
wens. Als het gewenste niet op de lijst staat omschreven dan zoeken we samen naar de juiste
oplossing. Wij realiseren graag uw/jullie droomsloep!

Motor & voorstuwing
Yanmar Diesel
21pk | 29pk | 39pk

Elektrisch aangedreven
5 - 15kW

Hybride aangedreven
6kW

Manoeuvreren
Luxe Stazo stuurwiel RVS gepolijst
Luxe Stazo stuurwiel teakhout
Keuze uit spaken van aluminium of teakhout

Roerstandmeter
Standaard Vetus boegschroef 25kgf
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Styling & Comfort
Coating buitenzijde + onderwater*
Coating binnenzijde*
Kabelaring zwart
Stootrubber zwart
Stootrubber boeg

Zit kussens Silverguard stof*
Rug kussens Silverguard stof*
Sierkussens 40x40cm p/s*
Armleuning met bekerhouders*
Dektent*
RVS buiskap met achtertent & opberghoes

Biminitop*
Afdekhoes stuurpaal*
Kunststof teak vloer*
Kunststof vlondervloer
Aluminium bekerhouder*
Voor 2 of 4 bekers. Montage op stuurpaal
Plaatsing naar keuze mogelijk in overleg

Aluminium telefoonhouder*
Plaatsing stuurpaal of in overleg

Gasveren voorluik
Het voorluik opent hierdoor automatisch bij ontgrendeling

Sticker met bootnaam*
Aluminium bootnaam uitgesneden*
(2x bootnaam, 1x thuishaven)
Dekwaspomp
Aanzuiging buitenwater

*Kleur/stof naar keuze, in overleg
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Monitoring | Raymarine
Raymarine Bidata i40 digitaal display
Diepte | Snelheid | Temperatuurmeting

Verlichting

LED-spots / loopverlichting in de kuip
LED-strip rondom onder de banken warm wit
LED-strip rondom onder de banken warm wit + RGB
Schijnwerpers in boeg

Elektrisch
Walstroomaansluiting
Geeft mogelijkheid om accu’s te laden met walstroom
Inclusief 15m laadkabel

230v stopcontacten + omvormer
Afhankelijk van de verbruikers en aantal stopcontacten.

Audio
Standaard audio
2 speakers & radio

Polk audio
Betere geluidskwaliteit dan standaard
4 speakers | Uitgebreide radio BT
USB / AUX aansluiting mogelijk (losse optie)

+2 Polk speakers voor
Voorin de rug bij het zonnedek

Polk versterker
Nog betere geluidskwaliteit

Koelkast
Koelkast(en) in de bank verwerkt 60/100L
Locatie naar keuze (SB, BB, voor, achter)
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Overige
Dekslot Stazo enkel
Dekslot Stazo dubbel
Extra slot bevestiging op de boeg

Claxon
Transport / Oplevering
Oplevering binnen Nederland

Onderhoudscontract
Service op locatie

Stalling p/j
Ophalen / brengen op locatie mogelijk

Eigen wensen

Wilt u weten wat er bij de bouw van een nieuwe of verbouwing van een
bestaande boot komt kijken, neem dan gerust contact met ons op. We staan
open voor al uw ideeën en wensen en maken graag uw droomschip
werkelijkheid!
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